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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 23 aprilie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Republica Coreea 
în vederea încheierii unui acord de liber schimb între UE și Coreea. Acordul a fost parafat la 
data de 15 octombrie 2009.

În temeiul Tratatului de la Lisabona, Parlamentului European i-au fost acordate noi 
responsabilități în ceea ce privește acordurile de liber schimb. Acordul KOREU, negociat 
între Republica Coreea și UE, va fi primul care va fi adoptat în conformitate cu noile 
reglementări privind procedura de aprobare.

Comerțul internațional și exporturile constituie o sursă importantă de creștere economică și de 
creare de locuri de muncă pentru economia europeană, reprezentând aproximativ 10% din PIB 
și susținând milioane de locuri de muncă. Acordul de liber schimb consolidează 
competitivitatea UE și creează oportunități pentru agenții economici europeni într-o regiune 
extrem de dinamică.

Raportorul consideră că în această perioadă de criză financiară și economică mondială, 
încheierea acordului de liber schimb KOREU reprezintă un semnal clar al angajamentului 
pentru un comerț liber și echitabil și împotriva protecționismului.

În plus, acordul KOREU este cel mai cuprinzător acord de liber schimb negociat vreodată de 
UE și reprezintă un proiect emblematic pentru Strategia pentru o Europă globală, incluzând 
eliminarea tarifelor ridicate și a barierelor netarifare din calea schimburilor comerciale, un 
acces mai bun pe piață al produselor și serviciilor, recunoașterea standardelor europene și 
internaționale, protejarea indicațiilor geografice, precum și angajamente pe calea dezvoltării 
durabile.

Totodată, mai multe studii au ajuns la concluzia că acordul aduce avantaje esențiale atât 
economiei europene, cât și celei coreene:
- PIB-ul va crește în mod semnificativ atât în UE, cât și în Coreea;
- exporturile din UE către Coreea vor crește până la 82,6%, iar exporturile coreene către UE 

până la 38,4% datorită eliminării tarifelor și a barierelor netarifare;
- exportatorii de bunuri industriale și agricole către Coreea vor fi scutiți de taxe de până la 

1,6 miliarde EUR pe an;
- se vor iniția noi schimburi comerciale substanțiale de bunuri și servicii, care vor aduce UE 

beneficii în valoare de până la 19,1 miliarde de EUR.

Raportorul recunoaște faptul că recomandările privind negocierile, formulate de Parlamentul 
European în cadrul raportului referitor la acordul cu Coreea elaborat de INTA în 2008, au fost 
luate pe deplin în considerare de Comisie. La rândul său, Parlamentul European a ținut în 
totalitate seama de declarațiile multor organizații de afaceri, sectoare industriale, întreprinderi 
și sindicate europene.

Reprezentanții societății civile au fost implicați pe durata întregului proces de negociere a 
acordului de liber schimb UE-Coreea, de exemplu prin intermediul reuniunilor de dialog cu 
societatea civilă și al procesului de consultare care a dus la elaborarea evaluării impactului 
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acordului de liber schimb UE-Coreea asupra sustenabilității comerciale. Mai mult, acordul de 
liber schimb creează structuri instituționale pentru punerea în aplicare și monitorizarea 
angajamentelor părților, inclusiv prin implicarea societății civile. Fiecare parte va înființa un 
grup consultativ al societății civile (așa-numitul Grup consultativ intern), în care vor fi 
reprezentate în mod echilibrat organizațiile din domeniul mediului, al muncii și al afacerilor. 

În sfârșit, raportorul a luat act de preocupările majore exprimate de unele sectoare industriale 
europene, în special de cel al autovehiculelor, care, în opinia sa, vor fi abordate de 
Parlamentul European în cadrul regulamentului privind măsurile de salvgardare. Clauza de 
salvgardare bilaterală prevede posibilitatea de a reinstitui nivelul aplicabil națiunii celei mai 
favorizate atunci când, în urma liberalizării comerțului, importurile cresc într-o asemenea 
măsură – în termeni absoluți sau raportat la producția internă – și sunt realizate astfel încât 
provoacă sau riscă să provoace un prejudiciu grav industriei UE care produce produse 
similare sau aflate în concurență directă.

******

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, să propună Parlamentului să aprobe acordul.


